
Sivu: 1(3)

Voimassaolevat säännöt: 02.06.2021 10:59:20

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on RIFI ry.

2 § Kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

TARKOITUS

3 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntoutusta, kuntoutuksen
tutkimusta ja kuntoutusalan yhteistyötä Suomessa ja
kansainvälisesti.

4 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- kokoaa kuntoutuksen eri toimijoita yhteen, kerää tietoa ja
levittää kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kansallisesti ja
kansainvälisesti,
- edistää kuntoutujien asemaa ja yhdenvertaista osallisuutta
yhteiskunnassa sekä kuntoutuspalvelujen saavutettavuutta.
-toimii yhteistyöelimenä kansainvälisiin kuntoutus- ja vammaisalan
järjestöihin päin sekä mahdollistaa jäsentensä osallistumisen näiden
toimintaan,
- pitää yhteyksiä alan koti- ja ulkomaisiin laitoksiin,
järjestöihin, yksityisiin henkilöihin sekä kansainvälisiin
yhteistyöelimiin ottaen huomioon kaikki kuntoutuksen asiakasryhmät
sekä kuntoutuksen alueet ja muodot,
- järjestää tilaisuuksia kuntoutustoimintaa ja sen kehittämistä
koskevaa keskustelua varten, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja
harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa, järjestää
kuntoutusta koskevia koulutustilaisuuksia ja harjoittaa muuta
samantapaista toimintaa,
- hankkii varansa keräämällä jäsenmaksuja ja hakemalla avustuksia ja
- voi ottaa vastaan lahjoituksia.

JÄSENET

5 § Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä asiasta kiinnostunut
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on opiskelija.
Valmistumisensa jälkeen opiskelijajäsen siirtyy ilmoituksella
varsinaiseksi jäseneksi.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan, mutta jäsen vastaa jäsenmaksuista koko sen
kalenterivuoden ajan, jona eroaminen tapahtuu ja maksuista, jotka
ovat jo erääntyneet tai joihin on määräajaksi sitouduttu.

6 § Jäsenmaksu
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Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle
jäsenmaksun, jonka suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle
päättää yhdistyksen kokous.

TOIMIELIMET

7 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kokous käyttää ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen
asioissa jäljempänä määrättävällä tavalla.

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja niistä vastaa yhdistyslain säännösten
mukaisesti hallitus, joka valitaan yhdistyksen kokouksessa kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, kansallinen sihteeri sekä kolmesta viiteen muuta
jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja jatkuu,
kunnes uusi hallitus on valittu.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
- toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset,
- vastata yhdistyksen toiminnan, talouden ja tilinpidon
järjestämisestä, valvonnasta ja raportoinnista ja
- valmistella asiat yhdistyksen kokouksissa päätettäviksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on
paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

KOKOUKSET

9 § Yhdistyksen varsinainen kokous
Yhdistys pitää varsinaisen kokouksen vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä. Siinä on käsiteltävä kokouksen järjestäytymisen lisäksi
seuraavat asiat:
1) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto,
2) vahvistetaan tämä toimintakertomus ja tilinpäätös,
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
4) tarkistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
5) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle,
6) päätetään jäsenmaksusta,
7) valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kansallinen sihteeri
sekä muut jäsenet joka toinen vuosi,
8) valitaan kansallinen sihteeri ja tarvittava määrä
apulaissihteereitä ja
9) valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja.

10 § Kokouskutsu
Yhdistyksen varsinaisen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus, kun se katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa yhdistyksen jäsenistä
ilmoittamaansa asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisena
taikka sähköpostitse tai tekstiviestitse vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta.

11 § Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko



Sivu: 3(3)

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan
koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

12 § Äänestys
Yhdistyksen kokouksessa henkilöjäsenellä tai yhteisöjäsenen
nimeämällä edustajalla on kullakin yksi ääni. Opiskelijajäsenillä on
kokouksessa länsäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Äänestyksissä tulee hyväksytyksi eniten ääniä saanut ehdotus. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa,
jotka ratkaistaan arvalla.

TILIT

13 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

14 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
joko yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä kansallisen sihteerin
kanssa. Yhdistyksen kokous voi määrätä muunkin hallituksen jäsenen
yhdistyksen nimenkirjoittajaksi yhdessä puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan tai kansallisen sihteerin kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää
yhdistyksen kokous.
Tällainen asia voidaan ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi
vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Päätös sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään
kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä kuntoutusta
edistävään tarkoitukseen.


